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Voorwoord van de redactie 

Liefste lezers, 

Een nieuw werkjaar komt eraan. Dit betekent weer een nieuwe praeses 

die het beeld van Geos gaat verpesten, toch in de ogen van de 

ouderejaars die altijd alles beter deden. Een nieuw jaar geeft ook leven 

aan een nieuwe, toch voor 1/4e, redactie. Met pijn in ons hart hebben 

wij afscheid moeten nemen van onze favoriete hoofdredacteur Cas. Hij 

zorgde altijd voor de iets of wat sarcastische tonen achter ons 

schrijfwerk, gedaan met Tante Cas, hallo nonkel Pieter! Robin zal 

proberen de leegte op te vullen die Cas heeft achtergelaten, over hem 

lees je meer in de volgende pagina’s. 

De komende week, is naar jaarlijkse gewoonte de kiesweek van Geos. 

Het opkomend praesidium, “Fracking Crazy”, zullen proberen jullie te 

overtuigen dat zij het waard zijn om de fakkel over te nemen. Dit zullen 

ze doen met verschillende activiteiten waar jullie allemaal op zijn 

uitgenodigd! Ook zullen er enkele lolploegen strijden voor de 

overwinning der lolploegen. D.R.A.N.C. neemt het voorbeeld over van 

de voorgaande lolploegen en smijt hun kracht in de ring. Onderstaande 

is hier zelf lid van en zal dan ook schaamteloos reclame maken voor deze 

ploeg, natuurlijk niet meer dan voor de nieuwe opkomende kiesploeg 

*kuch*! Hiernaast is er ook de lolploeg “Fucking Lazy”, die wel niets gaan 

doen of whatever. 

Voor de grammarnazis onder jullie hebben we nog een leuke bezigheid 

voorzien. Wij hebben ons deze editie niet bezig gehouden met spellings- 

en grammatica fouten aan te passen. Als bonus hierop wordt degene die 

de meeste fouten kan opsporen, en doormailen naar 

redactie@geosleuven.be, op het kiesfeestje beloond met een pintje, 

betaald door de huidige en/of opkomende praeses. 

  

mailto:redactie@geosleuven.be
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Beste vrienden, één ding is zeker. Onder alziend oog van onderstaande, 

die voor deze editie zal fungeren als regerende macht, zullen wij, de 

redactie, de staande orde, die de Cleavage is, hoog houden. Dit met 

oude, bekende rubrieken, zoals “In bed met …”, de altijd hoogstaande 

“Film/Serie review”, de snijdende satire van het “GEOS-BOS” en 

uiteraard met hier en daar iets nieuws verstopt in de pagina’s. Voor dit 

nieuws moeten wij toevlucht doen op de Quaestoren van het nieuwe 

praesidium om ons –arme redacteurs- te sponsoren, wat ze in de vorige 

jaren zonder enkele reden WEIGERDEN te doen… 

Wij wensen jullie veel leesplezier en vertier. 

Tijs en de rest van de Redactie 

 

De vernieuwde redactie: Robin, Pieter, Sander en Tijs 
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De (nieuwe) praeses (s)preekt 
Beste geologen 

Ik ben Vincent en ik kom op als praeses van Geos voor 

volgend jaar samen met het praesidium “Fracking 

Crazy”. De meesten van jullie zullen mij al wel eens 

gezien hebben, maar ik wil me nog eens kort 

voorstellen. Ik zit nu in mijn 3de bachelor Geologie en 

ik ben ook huidig vice-praeses en secretaris van Geos. 

Buiten mijn opleiding en het praesidium ben ik ook 

nog actief in de Chiro. Ik ben leiding van de Aspiranten 

(16-18j) en daar bovenop ben ik ook nog eens 

groepsleiding.  

Waarom wil ik nu juist praeses worden? Ik heb dit jaar als vice-praeses 

het voorrecht gehad om kennis te maken met 

studentenvertegenwoordiging. Hoe meer tijd ik er nu in steek, hoe 

leuker ik het eigenlijk vind. Je kan dus wel zeggen dat ik al een beetje 

wegwijs ben op dit vlak. Er valt echter nog veel te leren hierover en ik 

zou graag volgend jaar als praeses mijn kans willen grijpen om hierover 

nog meer te weten te komen. Een helemaal andere reden is dan weer 

omdat ik graag naar activiteiten van Geos ga. Er is daar altijd veel plezier 

en ambiance, en wat is er leuker dan met je vrienden en een goede pint 

wat te zeveren over alledaagse dingen, of over Geologie zelf. We zijn 

een kleine kring en daardoor ken je gemakkelijk mensen van andere 

jaren, wat net het toffe is. Ik leer ook graag mensen van andere kringen 

kennen, wat ook een voordeel is voor een praeses. 

 

Ik hoop dan dat ik jullie volgend jaar mag vertegenwoordigen en dat ik 

jullie op vele activiteiten zal mogen zien. 

 

Groetjes 

Vincent Verswijvel 
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Woordje van Feest 
Liefste onderdanen 

 

Net zoals Katrijn niets was zonder Maggie. Zoals Frank niets is zonder 

zijn Simonneke. Zoals Lars niets is zonder zijn nieuwe vlam Charlotte. 

Zoals One Direction niets is zonder Zayne. Zoals Alexander niets is zonder 

zijn koeienpak. Zoals studenten niets zijn zonder hun bier.  

Zo, zo is AxElla niets zonder feest.  

 

Daarom houden wij graag onze fakkel en tiara’s nog even bij en zullen 

we onze troon zelf nog even warm houden. Met als enige verschil dat we 

dit jaar jonkvrouwen en een ridder hebben die voor ons de bladeren 

wapperen wanneer het te warm wordt en ons ettelijke margharita’s 

aanrijken wanneer onze keel gesmeerd moet worden.  

TEAM PRINSES 

Lize      Yannick   Chloé         Sarah  

 
 

En rarara, ze zijn allemaal single (wink wink)! Kom ze leren kennen op 

ons fancy fancy bling bling kiesfeestje donderdag 21 april in ‘t vervolg! 

#IShould’ntbehere #dropyourpantsanddance 

 

Kusjes jullie allerliefste feestteam XOXOXOXOXOXO 
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De gierige Quaestoren 
Wij zijn Jonas en Florent, en wij zullen komend jaar instaan voor de 
fianciën van Geos. Met de ervaring van een oud-quaestor (Jonas) en de 
inbreng van de jongere garde (Florent), zullen wij ervoor zorgen dat 
Geos wederom zal floreren. Wij kijken alvast uit naar een rijk jaar, 
hopelijk jullie (portemonnee) ook! 
Jonge garde       oud-quaestor 

 

 

P.S. WIJ ZULLEN DIT JAAR WEL GELD VOORZIEN VOOR ONZE FAVORIETEN 

IN DE REDACTIE! 
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Sport aan het woord! 
Harder, better, faster, stronger! 

Het “nieuwe” praesidium kondigt zich aan. Volgend jaar staat er weer 

een top team klaar om (hopelijk) alles in goede banen te leiden. Net 

zoals bij veel van de andere functies is het bij sport dit jaar een bekend 

gezicht. Voor diegene die mij nog niet kennen, mijn naam is Matthias en 

ik ben voor het tweede jaar op rij jullie sportpraeses! Gelukkig sta ik er 

zeker niet alleen voor. Ik word bijgestaan door onderstaand fantastisch 

team van sportieve helden (a.k.a. sport medewerkers): Nick, Ben en 

Yannick.  

 

 

 

 

 

 

 

Volgend jaar zal er dus weer flink gesport worden. Goed nieuws dus voor 

iedereen die dat bierbuikje wil wegkrijgen of gewoon met een gerust 

hart die durum om 4u ’s nachts nog wil eten. Kom zeker naar alle 

sportactiviteiten, schrijf je in voor de IFB competitie en kom vooral 

meelopen met het grootste sport evenement van het jaar, de 24 

urenloop!!!  

Begin dus al maar te trainen… 

P.S.: WIJ BELOVEN DIT JAAR ALTIJD ONZE TEKSTJES OP TIJD IN TE 

STUREN! 
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Cultuur laat van zich horen 
Beste liefste vrienden  

 

Als echte steenlikkers en oliedrinkers die jullie zijn, wensen wij jullie 

alvast proficiat met  de moeite die jullie genomen hebben om dit papier 

eens vast te pakken. En te lezen!  

 

Kiesweek. Wat fijn!  

Maar wij zouden cultuur niet zijn zonder een rijmpje en grootse plannen 

voor het komende jaar. Spetterend leuke quizzen, een bezoekje hier of 

daar, wa spellekes spelen en van die dingen. Maar,  je mist iets. Je mist 

magie in je leven. Dromen die toch nooit uikomen, bomen die toch maar 

elke lente weer groene in plaats van blauwe bladeren krijgen. Weer een 

lelijke nieuwe praeses..  

En daarom gaan wij werk maken van ‘Project leute, magie en 

gezelligheid’ De invulling hiervan blijft natuurlijk nog deels een mysterie 

maar dat het fracking helemaal crazy wordt kunnen we jullie alvast 

meedelen.  

Nog Effe zeggen. Telingen gebeuren. Zonder geuren. Met vele kleuren. 

Das geen gezever maar een hint… 

Met lekkere en zachte gestoofde groentjes, 

Het cultuurteam 

 

Holle bolle Tijs, Joren en de draak, De lizende hollander en Baron Stijn 
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Vicepraeses aan het woord 
Vice-praeses : Najade 

Hey allemaal! Zoals jullie 

kunnen zien ga ik voor een 

tweede jaartje op rij de taak 

van vice-praeses op mij 

nemen. Dit jaar kiezen we 

voor 1 vice in plaats van 2, 

omdat dit gemakkelijker is in 

verband met communicatie. 

Volgend jaar zal ik de praeses 

door dik en dun steunen en 

een contactpunt zijn voor Geos en ook met andere kringen. Ik zal dan 

ook meer dan vergaderingen gaan (ik heb nu helaas geen persoon om 

mee af te wisselen).  

Dit jaar ziet ons praesidium er een beetje anders uit. We gaan vanaf 

volgend jaar werken met medewerkers die onderverdeeld zijn onder de 

belangrijkste activiteitenfuncties. Hopelijk gaat dit werken, maar ik 

weet wel al zeker dat het een enthousiast en superleuk praesidium is.  

Er zal weer gefeest worden met onze top feestprinsessen, wat cultuur 

opgedaan, af en toe eens een liedje gezongen tussen het drinken door 

op een cantus en natuurlijk veel gesport om al die calorieën te 

verbranden. En er is geen betere manier om dat te bewijzen dan met 

een fantastische kiesweek. Dan kunnen ook onze nieuwelingen van het 

praesidium zich voorstellen en laten zien wat ze allemaal in petto 

hebben.  

Vincent en ik vormen een topteam om Geos te gaan vertegenwoordigen 

op Stura en Loko. We zien het helemaal zitten om van volgend jaar 

weer een topjaar voor Geos te maken.  

Ik hoop dat jullie met heel veel mensen naar onze activiteiten van de 

kiesweek komen, want het wordt kei plezant.  

Groetjes en knuffels,  

Najade  
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Woordje van de schachtenmeesters 
Een nieuw academiejaar, een nieuwe lading schachten. Schachten die 

nog het nodig moeten leren. Omdat de proffen sommige interessante 

leerstof vergeten mee te delen, zullen wij deze leerstof onderwijzen, 

MOOEE. Ons handboek (beter bekend als de codex) zal hierbij de rode 

draad zijn doorheen hun eerste jaar. Maar er zijn dingen die niet 

opgenomen zijn in de codex, MOOEE. Daarvoor zullen wij met onze 

‘ervaring’ de schachten vol ENTHOUSIASME helpen met hun eerste 

stappen in Leuven. Wij zullen het aanspreekpunt vormen voor de 

eerstejaars, MOOEE. We zullen hun op de onthaaldag de leslokalen, de 

alma en de locaties van het eerste feestje en de eerste cantus (kortom: 

de belangrijkste plaatsen in Leuven en Heverlee) tonen. Ook hen die 

graag vernederd worden zullen een plezante doopweek tegenmoet 

krijgen.  

 

 

Met beestige groeten, MOOEE, 
de nieuwe, crazy schachtenmeesters ! 
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Onze senioren (die er (nog) niet zijn) 
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De Joren van ICT 
public class ICTFrackingCrazy { 

 public static void main(String[] args) { 

cleavageText = “Hello world! In het praesidium Fracking Crazy 

zal ik de taak van ICT-wizard op mezelf nemen. Onze prachtige 

website is te vinden op het volgende domein: 

https://geosleuven.be/ . Heb je een probleem met onze site, een 

fantastisch voorstel om deze te verbeteren of andere ICT-

gerelateerde onderwerpen? Aarzel dan niet om contact met mij 

(of Jef) op te nemen via mail of sociale media! 

Iets wat zeker van pas kan komen tijdens de examenperiodes, is 

onze examenwiki: http://wiki.geosleuven.be/. Vergeet zeker niet 

je vragen te uploaden na elke examenperiode! 

De verschillende functies binnen het praesidium zijn ook zeer 

gemakkelijk bereikbaar via mail. Wil je graag via mail je 

liefde verklaren aan de praeses, of wil je liever aan de 

feestprinsessen laten weten wat je nu eigenlijk écht vindt van 

unicorns, maar weet je niet hoe dit moet? Niet getreurd! Alle 

mailadressen zijn op dezelfde manier opgebouwd 

(functie@geosleuven.be). Je kan alle emailadressen ook 

terugvinden op onze site onder ‘GEOS’ bij ‘Praesidium’. 

Natuurlijk is het belangrijk om de website functioneel te 

houden, maar ook zou ik toch wel graag de (hopelijk nieuwe) 

Geos-laptop onderhouden want dat is denk een taak die snel over 

het hoofd gezien wordt.” ; 

  System.out.println(cleavageText); 

} 

} 

/* Joren Celis, ICT, 2016-2017 

     Functiemedewerker: Jef Decuypere 

*/ 

  

https://geosleuven.be/
http://wiki.geosleuven.be/
mailto:functie@geosleuven.be
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D.R.A.N.C. (the only real choice) 
YOW WASSUP, 

Hier zijn we dan: een aantal oude veteranen van de Leuvense geologen 

onder leiding van de knapste onder ons (ik)! 

MET TROTS KONDIGEN WIJ AAN: D.R.A.N.C. 

Veel lettertjes met een simpele betekenis: “Daisy Ridley Appelsiensap 

Natalie (Portman) en Cara”. Wij zijn een lolploeg ontstaan door het 

gebrek aan lolploegen. Iemand moet de geologen toch een betere optie 

geven dan het opkomend praesidium en uiteraard jullie toegang geven 

tot drank, dat niet binnen de week vervalt, zoals de drank van de 

kiesploeg … Onze principes zijn simpel, wat is een lolploeg zonder 

toegang tot Cara? NIKS! Welke deerne maakt de nieuwe Star Wars tot 

een hit? DAISY! Welke deerne was dat in de vorige*? NATALY! Wat smaakt 

wel op een warme lentedag? APPELSIENSAP! 

TWIJFEL JE NOG OF WIJ HET WAARD ZIJN? Kom eens lang, en we zullen 

je het tegendeel bewijzen! 

Stem op D.R.A.N.C.! 

*Star Wars I,II,III waren niet zo’n hit, maar Padmé Amidala (Natalie Portman) wel! 
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FUCKING LAZY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij van Fucking Lazy doen misschien een activiteit of whatever 
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In bed met…  
In deze speciale kiescleavage editie wordt deze rubriek u aangereikt 

door Robin en Sander, deze twee heren gingen gewapend met enkele 

vragen en een blaadje papier mee op excursie met professor Speijer. Op 

excursie vielen ze hem tijdens zijn lunch van boterhammen met 

pindakaas lastig met enkele intieme vragen over zijn nachtelijke 

activiteiten in bed. (Hij drukte ons op het hart dat hij de Cleavage niet 

zou lezen, dus kunnen we schrijven wat we willen)  

Hoe lang slaapt u gemiddeld? 

Ik slaap van 24 u tot  7 u en wordt meestal in de vroege ochtend even 

wakker. Deze tijd gebruik ik dan om na te dingen over de dingen des 

levens. 

Hoe wordt u wakker? 

Ik word meestal wakker gemaakt door mijn familie, tenzij ik op 

excursie moet dan zet ik mijn wekker zelf. 

Slaapt u in pyjama of ondergoed of andere? 

Ik slaap niet in pyjama meer dan dit zal ik niet vrijgeven (lacht). 

*gênante stilte terwijl wij ons vreemde dingen inbeelden bij deze 

uitspraak*  

Slaapt u in een 1 of 2 persoonsbed? 

Ik slaap in een 2 persoonsbed dat iets langer is dan het gemiddelde 

bed.  

Wordt u liefst wakker in het donker, of als het al licht is. 

Voor mij maakt het niet uit of het donker of licht is, ik heb geen 

uitgesproken voorkeur. 

Slaapt u op een harde/zachte matras en kussen 

Vroeger sliep ik op een harde matras maar ik ben overgeschakeld naar 

een zachte. Dit doet mijn rug wat meer deugd. 
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Valt u ooit in slaap in de zetel/uw bureau / in de bus/auto richting 

veldwerk? 

Nee, dit overkomt mij nooit.  

Slaapt u aan de linker- of rechterkant van het bed? 

Ik slaap aan de linkerkant van het bed, het verste weg van de 

kamerdeur.  

Bent u een lichte of vaste slaper? 

Tussen twaalf en half 5 slaap ik redelijk goed, dan word ik meestal 

even wakker. Ik val daarna wel terug in slaap maar dan slaap ik niet zo 

diep. 

Droomt u veel en herinnert u uw dromen? 

Ik droom altijd, maar ik herinner mijn dromen alleen als er iets heel 

choquerend in gebeurd.   

Heeft u een steen/fossiel op uw nachtkastje? 

Neen, maar er ligt wel een hele stapel boeken op mijn nachtkastje, die 

ik allemaal nog moet lezen. 

Heeft u een ochtendhumeur? 

Neen. Misschien dat andere mensen daar anders over denken maar dat 

zal je dan aan hun moeten vragen. 

Wat is uw favoriete steen/mineraal/fossiel? 

Ik heb niet echt een favoriet. Maar ik heb natuurlijk wel een voorkeur 

voor een specifieke fossielgroep, foraminiferen. 
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In Memoriam  

Cas Neyens – Een herinnering aan goede vriend en OG since ’93. 

Redactielid († 2014-2016). Weer sneuvelt een lid van het Cleavage-team, moge je 

mooie ziel in vrede rusten. Je doodsprentje is zoals je het gewenst had: simpel 

en in Comic Sans MS. 
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De nieuwe redacteur doorgelicht 
 

Out: Cas. In: Robin. De rest van de redactie blijft, net als de Belgische 

kerncentrales *kuch*, volledig operationeel! Om het nieuwe redactielid 

wat meer te leren kennen, heeft hij onderstaande vragenlijst ingevuld. 

Deze heeft ook gediend als sollicitatiegesprek om de felbegeerde positie 

van Cleavage slet redacteur te bemachtigen. 

Robin 

Favoriete      kleur Aziatisch geel 

In een vorig leven was ik  Kawaii 

Mijn favoriete weekdag  Free kebab day 

Later zie ik mezelf als   Illaoi 

Mijn sterkste punt   Mijn T-shirt kapot scheuren 

Mijn zwakste punt   Asians 

Cleavage betekend voor mij  *kijkt naar beneden* 

Jouw motto    What’s the motto with you? 

Ik ga op reis en ik neem mee Een Trojan XXL Jumbo 

Favoriete  one night stand  Da klein kastje van de Ikea 
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Filmreview: 
Nog maar net in de cinema en al voor u gereviewd: de remake van de 

Disney-klassieker uit 1967: The Jungle Book. Speciaal voor u bekeken 

en goed bevonden. 

Toegegeven: het was meer uit noodzaak dat ondergetekende naar de 

bioscoop afzakte (nvdr: gratis tickets die de dag er na vervielen), maar 

de film werd een onverwachte meevaller. Op enkele trailers na had ik 

nog niet echt nieuws zien verschijnen over wat de film juist inhield van 

verhaal of het technische aspect eraan en ik liet me dus achteruitzakken 

om een kleine twee uur overweldigd te worden. 

In grote lijnen is het verhaal identiek aan het oorspronkelijk verhaal van 

Disney uit de jaren ’60 dat op zijn beurt weer gebaseerd is op boeken 

van meneer Kipling uit de 19e eeuw. Dus: klein jongetje wordt omwille 

van omstandigheden opgevoed door een roedel wolven en moet omwille 

van andere omstandigheden terug naar zijn eigen soort, de mensen, om 

de dieren de hij lief heeft niet in gevaar te laten komen. Passeren de 

revue: wolven, een tijger, een beer, een panter, apen en een slang. Roll 

credits. 

Op enkele extra toevoegingen in het verhaal na, zijn de schrijvers dus 

trouw gebleven aan het pareltje dat Disney enkele decennia geleden 

afleverde. Zelfs de muziek is op sommige momenten te herkennen, 

(soms zelfs heel sterk, lees: ‘Bear necessities’ en aanverwanten). 

Misschien een kleine spoiler: enkel het einde verschilt, iets dat me toch 

verbaasde. Indien u zich niet meer herinnert hoe de tekenfilm eindigde, 

des te beter, geen spoilers voor u. 

Qua technisch aspect, is deze film echt wonderbaarlijk. 99% blijkt uit 

opzoekwerk achteraf CGI te zijn, computergeanimeerde beelden dus en 

het resultaat is werkelijk verbluffend, hyperrealisme ten top. De enige 

acteur die in de hele film te zien is, is het jongetje Mowgli, het 

hoofdpersonage. Uitstekend gecast naar mijn mening, maar dat kan je 

de dag van vandaag wel verwachten voor zulke producties. De stemmen 

van de dieren worden echter ook ingesproken een sterrencast. Als u heel 

goed kijkt, herkent u misschien zelfs de gelaatstrekken van de 

acteur/actrice in kwestie in het gezicht van het dier. Zo is er het 

gegroefde gezicht van Christopher Walken die King Louie vertolkt, Ben 
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Kingsley het immer raadgevende personage in de vorm van Bagheera en 

de duffe karakterkop van Bill Murray die Baloo zeker eer aan doet. 

Hier en daar wordt er ook een kwinkslag gegeven aan de huidige tijd. Zo 

wordt de mens prominenter voorgesteld als het kwade dan in de 

tekenfilm en maken woorden zoals ‘propaganda’ en ‘cool’ hun 

opwachting. Overigens heeft de film werkelijk hilarische stukken, maar 

is de film ook enkele keren best ontroerend. 

Voor fans van de originele Disneyfilm: zeker gaan kijken, deze versie 

doet echt geen afbreuk aan zijn voorganger, zoals je misschien verwacht 

van films die quasi uit een computer rollen. Voor mensen die niet bekend 

zijn met het prachtige verhaal is de film uiteraard ook een aanrader. 

Tuurlijk zijn er hier en daar wel de clichés die terugkomen, maar deze 

film is echt een pareltje. 
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Roddels 
Een lange tijd zonder roddels, betekent veel tijd om te roddelen (Bond 
zonder naam). Bij deze is iedereen zeer productief geweest, hetgeen 
het volgende opleverde. 

- RVDE heeft na scienticafe moeten spauwen op kot. Hij werd wakker de 
volgende ochtend en er lag een mooie plas onder zijn stoel. Al steekt hij 
het natuurlijk op een voedselvergiftiging, want van het bier kan da toch 
niet zijn zeker? #excuses #ikzeidatookaltijdtegenmijnmama.  
 
- NW spreekt tijdens een geosactiviteit liever af met haar 
geografenvriendjes. 
 
- Tot voor kort was er nog geen koppeltje in 1e bach maar blijkbaar komt 
daar binnenkort verandering in.  
 
- JP en LB doen graag tongskedraai en sjoemelaré sjoemelaré. 
 
- NW doet aan Tinderdates. Met Winezen nota bene. 
 
- LDS zijn homotrekjes zijn weer naar bovengekomen, ditmaal deed hij 
tongskedraai met VV. 
 
- JP heeft geprobeerd bij een schacht en matras van merkator (dezelfde 
persoon), maar hij heeft gegokt en verloren.  
 
- Iemand van 2e bachelor kon zijn/haar ontbijt niet binnenhouden op de 
bus richting La Gileppe #ookeenvoedselvergiftiging? 
 
- Er schijnt gerommel te zijn tussen de dames van 3e bach #bitchfight 
 
- NV heeft speciale interesse in een archeologe. Sedert enkele weken 
zien ze elkaar elke maandag.... 
 
- Het leven van feestprinsessen is zeer 
zwaar #dutjesdoenintgeokot #slapenopexcursie (zie volgende pagaina). 
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- NW heeft zitten muilen met de praeses van cluster en is vervolgens 
naar haar kot gedragen. 
 
- VV was weer helemaal vant padje en weet niks meer. Hij weet totaal 
niet meer hoe hij op kot is geraakt na In Mijnen Tijd TD. 
 
- Den toog op IMT was dé muilplaats van de avond. VV deed de slet van 
peda binnen en LDS liet zijn vriendin alle hoeken van den toog zien. 
 
- Schacht AC raakte zijn codex kwijt op afgelopen Game of Thrones 
cantus (waar trouwens maar TWEE schachten waren). Gelukkig kreeg 
een ganggenoot een paar weken later zin in pizza, zodat schacht AC 
zijn codex terugvond achter de pizza's in de diepvries. 
 
- Gelukkig was er ook een activiteit waar vele schachten aanwezig 
waren: de KaraokePong! Hierbij kwamen schachten SB en WF op het 
geniale idee om de SOS-paal voor alma 3 te testen. Kleptomaan en 
tevens schacht SB nam zoals gebruikelijk weer een herinnering van 
deze avond mee (verrassing: het was GEEN paaltje). Dit is tevens de 
prijsvraag van deze cleavage-editie: "Wat nam hij dan wel mee?" De 
winnaars/winnaressen worden op het volgend feestje gemuild door 
schacht SB. 
 
- Een eerste jaar wou 's ochtends zijn of haar sjaal aandoen, helaas 
hing deze nog onder de spauw van de vorige nacht. Oepsie weet ik 
helemaal niks meer van. 
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Horoscoop 
 Dino (Ram) 

Het goede weer brengt een kruiwagen met voordelen met zich mee maar 

ook enkele nadelen zoals mensen die denken dat ze gitaar kunnen spelen 

en dit dan uiteraard net voor u kot doen. Erger u er niet te erg aan en 

gooi er een waterballon heen! Aja, het is toch goed weer, allemaal goed 

voor de sociale cohesie. 

 Aquifer (Waterman) 

Het semester is ongeveer halfweg en uw concentratie en drang om te 

studeren zijn even fel verdwenen als vlucht MH 370. Laat deze zoektocht 

niet te hard aanslepen en 

probeer van deze zoektocht 

een spetterend spel te maken 

met uitdagingen en 

beloningen. Probeer er een 

combinatie van 'Reis rond de 

wereld', 'Schuif Af' en 'Age of 

Empires' van te maken, 

uiteraard met het 

gebruikelijke gerstenat als 

beloning. 

 Hamersmijter (Boogschutter) 

U voelt al enkele weken iets 

kriebelen en dan vooral in het 

weekend. U heeft geen idee wat 

het is en meneer doktoor tast 

ook in het duister. De horoscoop 

to the rescue om dit mysterie op 

te lossen zo snel dat zelfs 

Scooby Doo zou verschieten: de 

Ronde van Vlaanderen komt 

dichterbij! 
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 Trilobiet (Kreeft) 

U geniet nog altijd na van het blitz-bezoek van Obama aan ons 

Belgenland maar waarom eigenlijk? Dat is ook maar een mens. Hier is 

een uitdaging, ga naar de luchthaven en wees even enthousiast bij het 

aankomen van een persoon zo random als de grappen van Family Guy. 

Voor de rest veel plezier met al uw omzwervingen in april! 

 Mammoet (Steenbok) 

U heeft misschien gemerkt dat uw horoscoop van vorige maand niet meer 

was dan wat onzin verpakt in meesterlijke welsprekendheid dus bij deze 

een zinvolle en nuttige horoscoop als excuses. 'Als mijn kat een koe was 

kon ik ze melken achter de stoof.' Te gebruiken in een gesprek dat zeer 

hypothetisch wordt. 

 Tweeling 

Tegen nu bent u er uit dat The Phantom Menace de slechtste Star Wars-

film is. Gelieve uw motivatie door te sturen naar 

redactie.geos@gmail.com bij wijze van een scan van een gele briefkaart 

met daarop uw motivatie evenals de status van uw liefdesrelatie 

teneinde de efficiëntie van deze horoscoop nog verder te optimaliseren. 

 Schacht (Maagd) 

De vogeltjes beginnen terug te fluiten en de bomen beginnen er weer 

wat groener uit te zien maar dit kan u echt totaal niks schelen aangezien 

u later een job wilt hebben en dus geen biologie studeert. Wat u echter 

wel interesseert deze tijd van het jaar is het feit dat het weer bijna 

Pasen is! Hoera, de zombificatie van Jezus Christus vieren! 

 Anomalocaris (Leeuw) 

Na uw studies in verband met gelaagdheden van vorige maand heeft u 

echter ontdekt dat dit toch niet zo bijster interessant is. Misschien kan 

het feit dat u de gelaagdheden aan het bestuderen was in een bakstenen 

put dit een beetje verklaren. Goed dat u geen metser bent geworden 

dan. 

 Stauroliet (Stier) 
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Na de extreem gedetailleerde voorspelling vorige maand over uw 

toekomst kan u deze maand wel doorkomen met de volgende wijsheid 

en tevens uitstekend gedicht: 'Als het paard de haver niet lust, dat het 

dan mijn kloten kust!'. Ook nog een mooie: 'Een gegeven paard moet men 

niet in de bek schijten.' Zoals u ziet, wijsheid alom. Aarzel niet om deze 

wijsheid tentoon te spreiden in al uw gesprekken. 

 Kompas (Weegschaal) 

Na het lezen dat BBQ'en met vlees dat gemarineerd is in (donker) bier 

gezonder is ging er voor u een totaal nieuwe wereld open. Uw contacten 

met Leffe zijn gelegd, nu nog wachten op de aankomst van dat begeerde 

pallet. Er gaan u mooie tijden tegemoet! 

 Twistappel (Vissen) 

De horoscoop van de Flair is ook voor u weeral totale onzin (zie: 

http://www.flair.be/nl/horoscoop/vissen#horoscoop). Ziehier uw 

horoscoop waar u wel op kunt bouwen: ben je even een beetje down, ga 

even een terrasje doen om te ontspannen. Ben je even op en top 

gelukkig, ga een terrasje doen om dit mooie moment te koesteren. Ben 

je moe of echter vol energie, ga een terrasje doen en drink een gepaste 

consumptie. Voila, dit is een horoscoop. Om Gertje te quoten: "Flair, you 

suck!". 

 Ammoniet (Schorpioen) 

Zoals het hoort voor een echte ammoniet wacht u tot het water uit de 

lucht zal vallen. Aangezien dit 

niet echt in goede aarde valt 

bij een groot deel van de 

bevolking kunt u dit oplossen 

door een bezoek te brengen 

aan de meest overschatte 

toeristische attractie van 

België: de watervallen van 

Coo. Hang u eronder en bij verveling kan u een bezoek brengen aan 

PlopsaCoo. 
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Het GEOS-BOS 
Een satirsche rubriek of memesenzo 
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Spelletjes 

 

Voor Michaël: 
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Gesponsord door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


